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Az X. Közgyűlés eseményei

Darvas Béla elnök megnyitotta a Közgyűlést, majd üdvözölte a tagokat.
A napirendi pontokat egyhangúan elfogadta a Közgyűlés. A Közgyűlés egyhangúan

jegyzőkönyv-vezetőnek  Takács  Esztert,  hitelesítőknek  Fejes  Ágnest  és  Székács  Andrást
választotta meg.

Darvas Béla az ülés egyebek közül előrehozott pontjaként az írásban lemondó tagok
ügyét  vezette  fel.  Fekete  Gábor  PhD és  Márialigeti  Károly  DSc mondott  le  a  MÖTT
tagságról,  időhiányra  hivatkozva.  Lemondásukat  a  Közgyűlés  egyhangúan  elfogadta.  Az
elnök megállapította, hogy a mostantól 32 szavazati joggal rendelkező Közgyűlésen a tagok
több, mint fele jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.

Az  1.  napirendi  pont  keretében  a  MÖTT  Alapító  Okiratának  módosításának
ismertetésére  és  a  módosított  okirat  elfogadására  került  sor.  Darvas  Béla  megköszönte
Horváth  Zsoltnak a  módosítás  elkészítését,  melyet  korrektúrával  minden tagnak már  több
mint egy hete szétküldtek. A módosításban vita csak a pártoló tagsági pozíció körül alakult ki.
Varga L. György jelezte, hogy nincs a módosításban pártoló tagsági díj meghatározva. Darvas
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Béla javaslata, hogy szándékosan nem határozott meg a MÖTT ilyen díjat, mivel különböző
intézmények és szervezetek is lehetnek pártoló tagok. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az
Elnök  javaslatát,  miszerint  nem  lesz  pártoló  tagsági  díj  megállapítva,  illetve  az  minden
esetben egyezség tárgya lesz, amelyről végül a Közgyűlés dönt..

Az  Elnök  felkérte  a  tagokat,  hogy  ha  valakinek  van  hozzászólása,  javaslata  a
módosított Alapító Okirathoz, ismertesse. Halmy Eszter javasolta, hogy a határozatképességre
vonatkozó részhez kerüljön bele kitételnek, hogy ha a Közgyűlés nem határozatképes – mert a
szavazati joggal rendelkező tagok fele nincs jelen – akkor azonos napirendi pontok mellett, a
tagok  előzetes  tájékoztatásával  a  Közgyűlés  újra  összehívható,  ahol  a  jelenlévő  tagok
számától  függetlenül  a  Közgyűlés  már  határozatképes.  Horváth  Zsolt  hozzáfűzte,  hogy  a
Közgyűlés újra összehívása teljesen szabályos eljárás, az Alapító Okiratba nem kell külön erre
kitérni,  azonban  minden  meghívó  szerepelnie  kell  az  eljárásnak.  Az  Alapító  Okirat
módosításának okait röviden ismertette, a változtatásokra a Polgári Törvénykönyv miatt volt
szükség, a MÖTT közhasznúsági szerepének megtartása érdekében.

A mai  napon módosított  Alapító Okiratot  (csatolva)  a  tagok egyhangú határozattal
elfogadták, az elnöki aláírás melletti tanúnak Fejes Ágnes és Takács Esztert szavazták meg.

A 2.  napirendi  keretében  az  Elnök kérte  a  jelenlévő  tagokat,  hogy a körbeküldött
jelenléti  ívet  írják alá két  példányban,  illetve  a személyes  adataikban történő változásokat
vezessék fel a saját adatlapjaikra. Ezen a módon adatrevízióra került sor. A jelenlévő tagok
adatait csatoljuk a jelenléti ívhez, ahol a MÖTT-nél bevezetett tagazonosító szám (mindenki
MÖTT igazolványán szerepel ez) valamennyi személy több oldalról is azonosításra kerülhet.
Tagjaink jelentős rész lakhelyét bizalmas információként jelölte meg – az adatlapon ez látható
is –, mivel a saját adatlap tartalmazza a bizalmasan kezelendő adatokat is.

Budapest, 2019. december 19.

Takács Eszter
jegyzőkönyvvezető

A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét igazolom.

_______________ _________________
Fejes Ágnes Székács András DSc
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